ZPRÁVA Z PRŮBĚHU ŘÍJNOVÝCH AKCÍ
V úterý 1. 10. 2013 proběhla přednáška v Chomutově. Přednášky, na téma ZMĚNY
V ZÁKONĚ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2014., určené pro vietnamskou
komunitu, se účastnily 3 osoby a zajišťovali ji 2 pracovníci Centra cizinců.
Mezi hlavní změny, které se probíraly, patřily:
podmínky nabývaní českého občanství a možnost o prominutí těchto podmínek
povinnost vykonat zkoušku z českého jazyka a reálií České republiky
povinnost prokázat výši a zdroje příjmů
kdy bude nutné prokázat otcovství genetickými testy
možnost dvojího státního občanství
změny v nabývání státního občanství prohlášením
co se stane s žádostmi o udělení státního občanství podanými podle staré právní
úpravy, které nebudou do účinnosti nové právní úpravy vyřízeny
správní poplatky za udělení státního občanství nebo prohlášení o nabytí
státního občanství
možnost snížení správních poplatků
správní řízení
kde se žádost bude podávat
kdo o žádosti bude rozhodovat
jak dlouho bude rozhodování o žádosti trvat
V úterý 1. 10. a 3. 10. 2013 se v Poradně pro integraci konala EXKURZE STUDENTŮ
Fakulty zdravotnických studií UJEP. Studenti si prohlédli prostory, ve kterých organizace
působí a dozvěděli se informace o činnosti Poradny pro integraci a projektu Centra na podporu
integrace cizinců v Ústeckém kraji. Exkurze se zúčastnilo 35 studentů. Na závěr exkurze si
mohli vyzkoušet multikulturní kvíz. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra cizinců.
V sobotu 5. 10. 2013 proběhl DÁMSKÝ KLUB na téma batikování látkových tašek. Akce se
zúčastnily 6 klientek, 1 Češka a 2 pracovnice Centra cizinců. U připraveného pohoštění si ženy
povídaly a připravovaly tašky pomocí provázků k batice. Po obarvení tašek jsme s napětím
pozorovaly, jaké obrazce se nám podařilo vytvořit.
V sobotu 5. 10. 2013 proběhla v Mostě oslava DNE HANOIE. Součástí programu bylo
taneční a hudební vystoupení, promítání filmu i divadelní představení. Nechyběly také
ochutnávky tradičních vietnamských pokrmů. Akce se zúčastnilo na 250 lidí a zajišťoval ji 1
pracovník Centra cizinců.
V úterý 8. 10. a 15. 10. 2013 se konala v poradně pro integraci EXKURZE STUDENTŮ
VOŠ ekonomické, sociální a zdravotnické Most. Celkem 42 studentů se dozvědělo informace o
činnosti Poradny pro integraci, projektu Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji,
prohlédlo si prostory, ve kterých organizace působí. Na závěr exkurze si mohli vyzkoušet
multikulturní kvíz. Akci vždy zajišťovali 2 pracovníci Centra cizinců.
V pátek 11. 10. 2013 proběhlo v Ústí nad Labem PŘESTAVENÍ VIETNAMSKÉ
KULTURY. Hlavní náplní této akce bylo představení vietnamské lidové hudby v podobě
pěvecké soutěže. Přístup byl umožněn profesionálním i amatérským zpěvákům. Porota byla
složena z profesionálních zpěváků, kteří také během večera vystoupili. Součástí programu byla
rovněž dětská a taneční vystoupení. Akci navštívilo na 150 osob a zajišťoval ji 1 pracovník
Centra cizinců.

ZPRÁVA Z PRŮBĚHU ŘÍJNOVÝCH AKCÍ
13. 10. 2013 byl ve spolupráci s městskou knihovnou v Lounech připraven pro veřejnost
PROJEKTOVÝ DEN na téma Dnes o Vietnamu a Vietnamcích. Návštěvníci se mohli podívat
na prezentaci knih o Vietnamu, shlédnout fotografie z Vietnamu, ochutnat smažené závitky,
shlédnout tanec s vějíři a klobouky nebo přehlídku tradičního vietnamského oblečení. Akce se
účastnilo 100 lidí a zajišťovali ji 3 pracovníci Centra cizinců.
Ve čtvrtek 17. 10. 2013 se uskutečnil FILMOVÝ KLUB S ČEŠTINOU. Tentokrát jsme
promítali film „Je třeba zabít Sekala“, drama z léta roku 1943, tedy z období, kdy okupované
Československo figurovalo na mapách coby Protektorát Čechy a Morava. Akce se zúčastnily 3
klientky. Blok českého jazyka byl tentokrát zaměřen na dobu okupace, život na vesnici a
mezilidské vztahy. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra.
Ve čtvrtek 17. 10. 2013 se uskutečnil PROJEKTOVÝ DEN na SŠ Obchodu a služeb Teplice
na téma Vietnamci v ČR. PD se celkem zúčastnilo 61 žáků z prvních ročníků. Akci zajišťovali
3 pracovníci Centra cizinců.
V sobotu 19. 10. 2013 se uskutečnil taneční WORKSHOP KUBÁNSKÉ SALSY. Všichni
zúčastnění měli možnost se přijít naučit základní taneční kroky a variace a v průběhu tří hodin
si je natrénovat. Ke vstupu na akci také všichni dostali na ochutnání míchaný nápoj. Akci
zajišťovali 2 pracovnice Centra cizinců a z řady majority ji navštívilo 23 osob.
22. 10. 2013 proběhlo v Centru cizinců SETKÁNÍ VÝZNAMNÝCH ZÁSTUPCŮ
VIETNAMSKÉ KOMUNITY. Na tomto setkání se řešily následující témata: Představení
Centra cizinců a jeho služeb, dotační tituly pro národností menšiny, podpora aktivit pro
vietnamskou komunitu ze strany PPI, Drogová prevence a plán kulturních akcí. Na závěr
setkání byl dohodnut termín dalšího setkání. Akce se účastnilo 5 pracovníků Centra cizinců.
V úterý 29. 10. 2013 se v Centru cizinců uskutečnila další VÝTVARNÁ DÍLNA, na které
jsme tentokrát barvami na sklo zdobily skleničky. Každé z dětí si podle předem připravených
šablonek udělalo několik obrázků, kterými pak ozdobily skleničky. Sešlo se celkem 12 dětí
klientů, 2 Češi a akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra cizinců.
Ve středu 30. 10. 2013 měly děti podzimní prázdniny a tak jsme pro ně přichystaly
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. V pronajaté tělocvičně na ZŠ Palachova měly děti možnost si
zahrát vybíjenou, zúčastnit se různých soutěží na rychlost, či obratnost (např. člunkový běh,
překážková dráha, ale i skládání puzzle). Výsledky jsme zaznamenávaly do soutěžních karet a
po vyhodnocení výsledků jsme dětem rozdaly zaslouženou odměnu v podobě medailí, diplomů
a sladkostí. Akce se zúčastnilo 19 dětí (započítáváme 12) a akci zajišťovaly 2 pracovnice
centra.

